
  



 النداء

 

 

 وأي وآ كذا آٌا ثم هٌا ...وللمنادى الناء أو كالناء ٌا 

 أو ٌا وؼٌر وا لدي اللبس اجتنب ...والهمز للدانً ووا لمن ندب 

ال ٌخلو المنادى من أن ٌكون مندوبا أو ؼٌره فإن كان ؼٌر مندوب فإما أن ٌكون بعٌدا أو فً حكم البعٌد كالنائم 

بعٌدا أو فً حكمه فله من حروؾ النداء ٌا وأي وآ وهٌا وإن كان قرٌبا فله الهمزة والساهً أو قرٌبا فإن كان 

 نحو أزٌد أقبل وإن كان مندوبا وهولمتفجع علٌه

أو المتوجع منه فله وا نحو وازٌداه وواظهراه وٌا أٌضا عند عدم التباسه بؽٌر المندوب فإن التبس تعٌنت وا 

 .وامتنعت ٌا

 جا مستؽاثا قد ٌعرى فاعلما ...وؼٌر مندوب ومضمر وما 

 قل ومن ٌمنعه فانصر عاذله ...وذاك فً اسم الجنس والمشار له 

ال ٌجوز حذؾ حرؾ النداء مع المندوب نحو وازٌداه وال مع الضمٌر نحو ٌا إٌاك قد كفوأما ؼٌر هذه فٌحذؾ 

 أركب لكن الحذؾ مع اسم معها الحرؾ جوازا فتقول فً ٌا زٌد أقبل زٌد أقبل وفً ٌا عبد هللا أركب عبد هللا

اإلشارة قلٌل وكذا مع اسم الجنس حتى إن أكثر النحوٌٌن منعوه ولكن أجازه طائفة منهم وتبعهم المصنؾ ولهذا 

قال ومن ٌمنعه فانصر عاذله أي انصر من ٌعذله على منعه لورود السماع به فمما ورد منه مع اسم اإلشارة 

 :َتْقُتلُوَن أَْنفَُسُكْم{ أي ٌا هؤالء وقول الشاعر قوله تعالى: }ُثمَّ أَْنُتْم َهُؤالءِ 
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 .أي ٌاذا

ٌتك وال معوابن المعرؾ .ومما ورد منه مع اسم الجنس قولهم أصبح لٌل أي ٌا لٌل وأطرق كرا أي ٌا كرا

 قد عهدا على الذي فً رفعه ...المنادى المفردا 

ال ٌخلو المنادى من أن ٌكون مفردا أو مضافا أو مشبها به فإن كان مفردا فإما أن ٌكون معرفة أو نكرة مقصودة 

أو نكرة ؼٌر مقصودة فإن كان مفردا معرفة أو نكرة مقصودة بنى على ما كان ٌرفع به فإن كان ٌرفع بالضمة 

أو بالواو فكذلك نحو ٌا زٌدان وٌا رجالن وٌا زٌدون وٌا  بنى علٌها نحو ٌا زٌد وٌا رجل وإن كان ٌرفع باأللؾ

رجٌلون وٌكون فً محل نصب على المفعولٌة ألن المنادى مفعول به فً المعنى وناصبه فعل مضمر نابت ٌا 

 منابه فأصل ٌا زٌد أدعو زٌدا فحذؾ 

  



 

 

  شرا تعقبانا أن كما إٌا...  فرا اللذان الؽالمان فٌا

تعالى ومحكى الجمل فٌجوز فتقول ٌا هللا بقطع الهمزة ووصلها وتقول فٌمن اسمه الرجل منطلق وأما مع اسم هللا 

ٌا الرجل منطلق أقبل واألكثر فً نداء اسم هللا اللهم بمٌم مشددة معوضة من حرؾ النداء وشذ الجمع بٌن الٌم 

 :وحرؾ النداء فً قوله

                                                                                        أقول ٌا اللهم ٌا اللهم ...إنً إذا ما حدث ألما 

 االستؽاثة

 بالالم مفتوحا كٌا للمرتضى ...إذا استؽٌث اسم منادى خفضا 

ٌقال ٌا لزٌد لعمرو فٌجر المستؽاث بالم مفتوحة وٌجر المستؽاث له بالم مكسورة وإنما فتحت مع المستؽاث ألن 

 .ادى واقع موقع المضمر والالم تفتح مع المضمر نحو لك ولهالمن

 االستؽاثةوفً سوى ذلك بالكسر ائتٌاا ...وافتح مع المعطوؾ إن كررت ٌا 

 للمرتضى كٌا مفتوحا بالالم...  خفضا منادى اسم استؽٌث إذا

 ألن المستؽاث مع فتحت وإنما مكسورة بالم له المستؽاث وٌجر مفتوحة بالم المستؽاث فٌجر لعمرو لزٌد ٌا ٌقال

 .وله لك نحو المضمر مع تفتح والالم المضمر موقع واقع المنادى

     الم                                                                                                                           مع وافتح

مبنٌا قبل النداء قدر بعد النداء بناؤه على الضم نحو ٌا هذا وٌجري مجرى ما  أي إذا كان االسم المنادى الندبة

تجدد بناؤه بالنداء كزٌد فً أنه ٌتبع بالرفع مراعاة للضم المقدر فٌه وبالنصب مراعاة للمحل فتقول ٌا هذا العاقل 

 .والعاقل بالرفع والنصب كما تقول ٌا زٌد الظرٌؾ والظرٌؾ

 وشبهه انصب عادما خالفا ...فا والمفرد المنكور والمضا

تقدم أن المنادى إذا كان مفردا معرفة أو نكرة مقصودة ٌبنى على ما كان ٌرفع به وذكر هنا أنه إذا كان مفردا 

 :نكرة أي ؼٌر مقصودة أو مضافا فمثال األول قول األعمى: ٌا رجال خذ بٌدي وقول الشاعر
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 .ومثال الثانً قولك: ٌا ؼالم زٌد وٌا ضارب عمرو

 .ومثال الثالث قولك: ٌا طالعا جبال وٌا حسنا وجهه وٌا ثالثة وثالثٌن فٌمن سمٌته بذلك

 :فمثال األول قول األعمى: ٌا رجال خذ بٌدي وقول الشاعر .أأو مشبها به نصب
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 .ومثال الثانً قولك: ٌا ؼالم زٌد وٌا ضارب عمرو

 .ومثال الثالث قولك: ٌا طالعا جبال وٌا حسنا وجهه وٌا ثالثة وثالثٌن فٌمن سمٌته بذلك

" ٌا أأي: إذا لم ٌقع " ابن " بعد علم، أو ]لم[ ٌقع بعده علم، وجب ضم المنادى، وامتنع فتحه، فمثال االول نحو 

ومثال الثانً: " ٌا زٌد ابن أخٌنا: فٌجب بناء " زٌد " على الضم  "ؼالم ابن عمرو، وٌا زٌد الظرٌؾ ابن عمرو 

 .فً هذه االمثلة، وٌجب إثبات ألؾ " ابن " والحالة هذه

نكرة ما اضطرارا نونا مما له استحقاق ضم بٌنا تقدم أنه إذا كان المنادى مفراد معرفة، أو  -واضمم، أو انصب 

ٌجب بناؤه على الضم، وذكر هنا أنه إذا اضطر شاعر إلى تنوٌن هذا المنادى كان له تنوٌنه وهو  -مقصودة 

مضموم، وكان له نصبه، وقد ورد األي: إذا لم ٌقع " ابن " بعد علم، أو ]لم[ ٌقع بعده علم، وجب ضم المنادى، 

ومثال الثانً: " ٌا زٌد ابن  "ٌد الظرٌؾ ابن عمرو وامتنع فتحه، فمثال االول نحو " ٌا ؼالم ابن عمرو، وٌا ز

 .أخٌنا: فٌجب بناء " زٌد " على الضم فً هذه االمثلة، وٌجب إثبات ألؾ " ابن " والحالة هذه

ما اضطرارا نونا مما له استحقاق ضم بٌنا تقدم أنه إذا كان المنادى مفراد معرفة، أو نكرة  -واضمم، أو انصب 

لى الضم، وذكر هنا أنه إذا اضطر شاعر إلى تنوٌن هذا المنادى كان له تنوٌنه وهو ٌجب بناؤه ع -مقصودة 



 :مضموم، وكان له نصبه، وقد ورد السماع بهما، فمن االول قوله: ومن الثانً قوله

 ٌا عدٌا لقد وقتك األواقً ...ضربت صدرها إلى وقالت  - 308

سالم هللا ٌا مطر علٌها ولٌس علٌك ٌا مطر  - 3ٖٓلإال مع هللا ومحكى الجم ...وباضطرار خص جمع ٌا وأل 

 وشذ ٌا اللهم فً قرٌض ...السالمسماع بهما،واألكثر اللهم بالتعوٌض 

ال ٌجوز الجمع بٌن حرؾ النداء وأل فً ؼٌر اسم هللا تعالى وما سمى به من الجمل إال فً ضرورة الشعر 

 :كقوله

 

 أبهما ما وال ٌندب لم نكر...  وما لمندوب اجعل للمنادى ما

 "حفر وامن" ٌلى" زمزم بئر" كـ...  اشتهر بالذي الموصول وٌندب

 فال النكرة تندب فال المعرفة إال ٌندب وال واظهراه نحو منه والمتوجع وازٌداه نحو علٌه المتفجع هو: المندوب

 كقولهم بالصلة واشتهر أل من خالٌا كان إن إال الموصول وال واهذاه نحو اإلشارة كاسم المبهم وال وارجاله ٌقال

 ٌا كررت إن عطوؾ                                                                         .زمزماه بئر حفر وامن

 حذؾ مثلها كان إن متلوها...  باأللؾ صله المندوب ائتٌا                   ومنتهى بالكسر ذلك سوى وفً... 

 األمل نلت ؼٌرها أو صلة من...  كمل به الذي تنوٌن كذاك

 ألؾ فحذؾ واموساه كقولك ألفا كان إن قبلها ما وٌحذؾ تبعد ال وازٌدا نحو ألؾ المندوب المنادى آخر ٌلحق

 ونحو زمزماه بئر حفر وامن نحو ؼٌرها أو صلة آخر فً تنوٌنا كان أو الندبة على للداللة باأللؾ وأتى موسى

 .زٌداه ؼالم ٌا

 مثلها كان إن متلوها...  باأللؾ صله المندوب البساومنتهى بوهم الفتح ٌكن إن...  مجانسا أوله حتما والشكل

 حذؾ

 األمل نلت ؼٌرها أو صلة من...  كمل به الذي تنوٌن كذاك

 ألؾ فحذؾ واموساه كقولك ألفا كان إن قبلها ما وٌحذؾ تبعد ال وازٌدا نحو ألؾ المندوب المنادى آخر ٌلحق

 ونحو زمزماه بئر حفر وامن نحو ؼٌرها أو صلة آخر فً تنوٌنا كان أو الندبة على للداللة باأللؾ وأتى موسى

 .زٌداه ؼالم ٌا

  البسا بوهم الفتح ٌكن إن...  مجانسا أوله حتما والشكل



 

 تثبت وال وازٌدا نحو األلؾ على وقؾ أو وازٌداه نحو السكت هاء األلؾ بعد لحقه المندوب على وقؾ إذا أي

 :كقوله ضرورة إال الوصل فً الهاء

 أبدى سكون ذا الٌا الندا فً من...  واعبدا واعبدٌا الزبٌراهوقائل بن وعمرو...  عمراه عمرو ٌا أال - ٖٗٔ

 ٌا أو الندبة ألؾ وإلحاق الٌاء بفتح واعبدٌا فٌه قٌل الٌاء سكن من لؽة على المتكلم ٌاء إلى المضاؾ ندب إذا أي

 .الندبة ألؾ وإلحاق الٌاء بحذؾ عبدا

 وٌستؽنى األلؾ وٌحذؾ فتحة والكسرة ألفا الٌاء ٌقلب أو بالكسرة ٌستؽنى أو الٌاء ٌحذؾ من لؽة على ندب وإذا

 .إال لٌس واعبدٌا ٌقال الٌاء ٌفتح من لؽة على ندب وإذا إال لٌس واعبدا قٌل وٌبقٌها ألفا ٌقلبها أو بالفتحة

 .المصنؾ ذكر كما فقط الٌاء سكن من لؽة على واعبدا واعبدٌا أعنً الوجهان ٌجوز إنما أنه فالحاصل

 الترخيم

 سعادا دعا فٌمن كٌاسعا...  المنادى آخر أحذؾ ترخٌما

 :قوله ومنه الصوت ترقٌق اللؽة فً: الترخٌم

 نزر وال هراء ال الحواشً رخٌم...  ومنطق الحرٌر مثل بشر لها - ٖ٘ٔ

 .سعاد ٌا واألصل سعا ٌا نحو النداء فً الكلم أواخر حذؾ: االصطالح وفً الحواشً رقٌق أي

 رخما قد والذي بالها أنث...  ما كل فً مطلقا وجوزنه

 خال قد الها هذه من ما ترخٌم...  واحظال بعد وفره بحذفها

 متم وإسناد إضافة دون...  العلم فوق فما الرباعً إال

 .ال أو بالهاء مؤنثا ٌكون أن من المنادى ٌخلو ال

 أحرؾ ثالثة على زائدا كجارٌة علم ؼٌر أو كفاطمة علما كان سواء أي مطلقا ترخٌمه جاز بالهاء مؤنثا كان فإن

 أقٌمً أي ادجنً ٌاشا قولهم ومنه وٌاشا جاري وٌا فاطم ٌا فتقول كشاة أحرؾ ثالثة على زائد ؼٌر أو مثل كما

 .بعد قوله إلى وجوزنه بقوله أشار هذا وإلى آخر شًء ذلك بعد منه ٌحذؾ وال للترخٌم التأنٌث تاء بحذؾ

 :بشروط بثالثة إلى ٌرخم ال أنه فذكر بالهاء مؤنثا لٌس ما وهو الثانً القسم إلى إلخ واحظال بقوله وأشار

 فأكثر رباعٌا ٌكون أن: األول

 علما ٌكون أن: الثانً

 جعؾ وٌا عثم ٌا فتقول وجعفر كعثمان وذلك إسناد وال إضافة تركٌب مركبا ٌكون ال أن: الثالث

 ركب وما وقاعد كقائم علم ؼٌر أحرؾ أربعة على كان وما وعمرو كزٌد أحرؾ ثالثة على كان ما وخرج

  هذه من شًء ٌرخم فال قرناها شاب نحو إسناد تركٌب ركب وما شمس كعبد إضافة تركٌب



 

 اسمه فٌمن فتقول ٌخرجه لم ألنه المصنؾ كالم من مفهوم وهو عجزه بحذؾ فٌرخم مزج تركٌب ركب ما وأما

 .معدى ٌا كرب معدى

 مكمال ساكنا لٌنا زٌد إن...  تال الذي احذؾ اآلخر ومع

 قفى فتح بهما وٌاء واو...  فً والخلؾ فصاعدا أربعة

 عثمان نحو وذلك فصاعدا رابعا ساكنا لٌن حرؾ أي لٌنا زائدا كان إن قبله ما اآلخر مع ٌحذؾ أن ٌجب أي

 ؼٌر أو كقمطر لٌن ؼٌر أو كمختار زائد ؼٌر كان فإن مسك وٌا منص وٌا عثم ٌا فتقول ومسكٌن ومنصور

 فتقول حذفه ٌجز لم كمجٌد رابع ؼٌر أو كقنور ساكن

 .مجى وٌا قنو وٌا قمط وٌا مختا ٌا

 والجرمى الفراء فمذهب خالؾ ففٌه كؽرنٌق فتحة ٌائه قبل أو فتحة واوه قبل كان ما وهو ونحوه فرعون وأما

 عدم النحوٌٌن من ؼٌرهما ومذهب ؼرن وٌا فرع ٌا عندهما فتقول ومنصوره مسكٌن معاملة ٌعامالن أنهما

 .ؼرنً وٌا فرعو ٌا عندهم فتقول ذلك جواز

 نقل عمرو وذا جملة ترخٌم...  وقل مركب من أحذؾ والعجز

 معدى ٌا كرب معدى فً فتقول عجزه بحذؾ ٌكون ترخٌمه أن هنا وذكر ٌرخم مزج تركٌب المركب أن تقدم

 اسمه وهذا سٌبوٌه ٌعنً عمرا وأن قلٌال ٌرخم أنه هنا وذكر ٌرخم ال إسناد تركٌب المركب أن أٌضا وتقدم

 علٌه نص والذي عنهم ذلك نقل لقبه وسٌبوٌه بشر أو وكنٌته

 فتقول ذلك جواز النسب أبواب بعض فً كالمه من عنه المصنؾ ٌجوزوفهم ال ذلك أن الترخٌم باب سٌبوٌهفً

 .تأبط ٌا شرا تأبط فً

 ألؾ فٌه بما استعمل فالباقً...  حذؾ ما حذؾ بعد نوٌت وإن

 تمما وضعا باآلخر كان لو...  كما محذوفا تنو لم إن واجعله

 بٌا الثانً على ٌاثمى ثمو...  ٌا ثمود فً األول على فقل

 

 ٌنتظر من بلؽة األولى عن وٌعبر ٌنوى ال أن: والثانٌة منه المحذوؾ ٌنوى أن: إحداهما: لؽتان المرخم فً جوز

 .الحرؾ ٌنتظر ال من بلؽة الثانٌة وعن الحرؾ

 جعفر فً فتقول سكون أو حركة من علٌه كان ما على الحذؾ بعد الباقً تركت ٌنتظر من لؽة على رخمت فإذا

 .قمط ٌا قمطر وفً حار ٌا حارث وفً جعؾ ٌا

 الضم على فتبنٌه وضعا الكلمة آخر هو كان لو به ٌعامل بما اآلخر عاملت ٌنتظر ال من لؽة على رخمت وإذا

 لؽة على ثمود فً وتقول والطاء والراء الفاء بضم قمط وٌا حار وٌا جعؾ ٌا فتقول التام االسم معاملة وتعامله

 ألنك كسرة والضمة ٌاء الواو فتقلب ثمى ٌا تقول ٌنتظر ال من لؽة وعلى ساكنة بواو ثمو ٌا الحرؾ ٌنتظر من

 .كسرة والضمة ٌاء الواو قلب وٌجب إال ضمة قبلها واو آخره معرب اسم ٌوجد وال التام االسم معاملة تعامله

 كمسلمه فً الوجهٌن وجوز...  كمسلمه فً األول والتزم



 فتقول الحرؾ ٌنتظر من لؽة على ترخٌمه وجب كمسلمه والمؤنث المذكر بٌن للفرق التأنٌث تاء فٌه ما رخم إذا

 بنداء ٌلتبس لئال المٌم بضم مسلم ٌا تقول فال الحرؾ ٌنتظر ال من لؽة على ترخٌمه ٌجوز وال المٌم بفتح مسلم ٌا

 .وضمها المٌم بفتح مسلم ٌا علما مسلمة فً فتقول اللؽتٌن على فٌرخم للفرق ال التاء فٌه كانت ما وأما المذكر

 أحمدا نحو ٌصلح للندا ما...  ندا دون رخموا والضطرار

 كونها بشرط النداء ؼٌر فً الكلمة آخر للضرورة ٌحذؾ وقد النداء فً الكلم أواخر حذؾ الترخٌم أن سبق قد

 :قوله ومنه كأحمد للنداء صالحة

 والخصر الجوع لٌلة مال بن طرٌؾ...  ناره ضوء إلى تعشو الفتى لنعم -

 .مالك بن طرٌؾ أي

 ينصرف ال ما

 

 أمكنا األسم ٌكون به معنى...  مبٌنا أتى تنوٌن الصرؾ

 على المعرب ثم ومتمكنا معربا سمى الحرؾ ٌشبه لم وإن متمكن وؼٌر مبنٌا سمى الحرؾ أشبه إن االسم

 :قسمٌن

 أمكن ؼٌر ومتمكنا منصرؾ ؼٌر وٌسمى الفعل أشبه ما: أحدهما

 والالم األلؾ مع بالكسرة ٌجر أن المنصرؾ وعالمة أمكن ومتمكنا منصرفا وٌسمى الفعل ٌشبه لم ما: والثانً

 به ٌستحق معنى على الدال تعوٌض أو مقابلة لؽٌر الذي التنوٌن وهو الصرؾ ٌدخله وأن وبدونهما واإلضافة

 بقوله واحترز والؽالم زٌد وؼالم بؽالم مررت نحو الفعل شبهه عدم هو المعنى وذلك أمكن ٌسمى أن االسم

 كأذرعات المنصرؾ ؼٌر ٌصحب وهو السالم المؤنث جمع تنوٌن فإنه ونحوه أذرعات تنوٌن من مقابلة لؽٌر

 .المقابلة تنوٌن تسمٌته فً الكالم سبق وقد امرأة علم وهندات

 وؼواشً جوارى والتقدٌر الٌاء من عوض فإنه ونحوهما وؼواش جوار تنوٌن من تعوٌض أو بقوله واحترز

 .المنصرؾ ؼٌر ٌصحب وهو

 .التنوٌن هذا علٌه ٌدخل فال المنصرؾ وأما المثالٌن كهذٌن

 بالكسرة جر أل علٌه دخلت أو أضٌؾ فإن باحمد مررت نحو أل علٌه تدخل لم أو ٌضؾ لم إن بالفتحة وٌجر

 منها واحدة أو تسع علل من علتان فٌه وجد إذا الصرؾ من االسم ٌمنع وإنما وباألحمد بأحمدكم مررت نحو

 :قوله ٌجمعها والعلل العلتٌن مقام تقوم

 تركٌب ثم جمع ثم وعجمة...  ومعرفة وتأنٌث ووصؾ عدل

 تقرٌب القول وهذا فعل ووزن...  ألؾ قبلها من زائدة والنون

 الجمع والثانً كحمراء ممدودة أو كحبلى كانت مقصورة التأنٌث ألؾ أحدهما اثنان منها علتٌن مقام ٌقوم وما

 .مفصال علٌها الكالم وسٌأتً ومصابٌح كمساجد المتناهً

 وقع كٌفما حواه الذي صرؾ...  منع مطلقا التأنٌث فألؾ

 سواء أي مطلقا الصرؾ من التأنٌث ألؾ فٌه ما فٌمنع هنا المراد وهو علتٌن مقام تقوم التأنٌث ألؾ أن سبق قد

 .مثل كما علم ؼٌر أو زكرٌاء ك فٌه هً ما كان علما حمراء ك ممدودة أو حبلى ك مقصورة األلؾ كانت



 ختم تأنٌث بتاء ٌرى أن من...  سلم وصؾ فً فعالن وزائدا

 أن بشرط والنون األلؾ وزٌادة للصفة الصرؾ من االسم ٌمنع أي

 ال

 ورأٌت سكران هذا فتقول وؼضبان وعطشان سكران نحو وذلك التأنٌث بتاء مختوما ذلك فً المؤنث ٌكون

 تقول ال ألنك فٌه موجود والشرط والنون األلؾ وزٌادة للصفة الصرؾ من فتمنعه بسكران ومررت سكران

 عطشانة تقول وال وؼضبى عطشى امرأة فتقول وؼضبان عطشان وكذلك سكرى تقول وإنما سكرانة للمؤنثة

 ورأٌت طوٌل أي سٌفان رجل هذا فتقول صرفت فعالنة على والمؤنث فعالن على المذكر كان فإن ؼضبانة وال

 .طوٌلة أي سٌفانة للمؤنثة تقول ألنك فتصرفه سٌفان برجل ومررت سٌفانا رجال

 كأشهال بتا تأنٌث ممنوع...  أفعال ووزن أصلى ووصؾ

 التاء تقبل ولم أفعل وزن على كونها إلٌها انضم إذا عارضة ؼٌر أي أصلٌة كونها بشرط أٌضا الصفة وتمنع أي

 .وأخضر أحمر نحو

 أحمر بخالؾ أرملة للمؤنثة تقول ألنك فتصرفه فقٌر أي أرمل برجل مررت نحو صرفت التاء قبلت فإن

 ووزن للصفة فمنعا وأخضرة أحمرة ٌقال وال وخضراء حمراء للمؤنثة ٌقال إذ ٌنصرفان ال فإنهما وأخضر

 .الفعل

 اسم بل األصل فً صفة لٌس فإنه كأربع عارضة الصفة كانت وإن

 :بقوله أشار وإلٌه الصرؾ من منعه فً ذلك ٌؤثر فال أربع بنسوة مررت قولهم فً صفة استعمل ثم عدد

 اإلسمٌه وعارض كأربع...  الوصفٌه عارض وألؽٌن

 منع انصرافه وصفا األصل فً...  وضع لكونه القٌد فاألدهم

 المنعا ٌنلن وقد مصروفة...  وأفعى وأخٌل وأجدل

 فً به تعتد ال أي فألؽه كأربع عارض هو وإنما بأصل لٌس صفة أفعل وزن على االسم استعمال كان إذا أي

 بعروض تعتد ال كما الصرؾ منع

 األسماء استعمال استعمل ثم سواد فٌه لشًء األصل فً صفة فإنه للقٌد كأدهم األصل فً صفة هو فٌما االسمٌة

 األلفاظ هذه أن إلى آخره إلى وأجدل بقوله وأشار األصل إلى نظرا تمنعه هذا ومع أدهم قٌد كل على فٌطلق

 منعها ولكن الصرؾ من تمنع ال أن حقها فكان بصفات لٌست للحٌة وأفعى لطائر وأخٌال للصقر أجدال أعنى

 فمنعها الخبث معنى أفعى وفً التخٌل معنى أخٌل وفً القوة معنى أجدل فً فتخٌل فٌها الوصؾ لتخٌل بعضهم

 .محققة فٌها وصفٌة ال إذ الصرؾ فٌها والكثٌر المتخٌلة والصفة الفعل لوزن

 وأخر وثالث مثنى لفظ فً...  معتبر وصؾ مع عدل ومنع

 فلٌعلما ألربع واحد من...  كهما وثالث مثنى ووزن

 فثالث ومثنى كثالث ومفعل فعال على المبنٌة العدد أسماء فً وذلك والصفة العدل االسم صرؾ ٌمنع مما

 اثنٌن أي ومثنى ثالثة ثالثة أي ثالث القوم جاء فتقول اثنٌن اثنٌن عن معدولة ومثنى ثالثة ثالثة عن معدولة

 .اثنٌن

 ومثنى وثناء وموحد أحاد نحو وأربعة وثالثة واثنٌن واحد من ومفعل فعال أعنً الوزنٌن هذٌن استعمال وسمع

 بعضهم وزعم ومعشر وعشار ومخمس خماس نحو وعشرة خمسة فً أٌضا وسمع ومربع ورباع ومثلث وثالث



 ومتسع وتساع ومثمن وثمان ومسبع وسباع ومسدس سداس نحو وتسعة وثمانٌة وسبعة ستة فً أٌضا سمع أنه

 وتلخص األخر عن معدول وهو أخر بنسوة مررت قولك فً التً أخر والصفة للعدل الصرؾ من ٌمنع ومما

 .العدل ومع الفعل وزن ومع الزائدتٌن والنون األلؾ مع تمنع الصفة أن المصنؾ كالم من

 كافال بمنع المفاعٌل أو...  مفاعال مشبه لجمع وكن

 ثالثة أو حرفان تكسٌره ألؾ بعد جمع كل وضابطه المتناهً الجمع وهً بالمنع تستقل التً الثانٌة العلة هً هذه

 هذا على الجمع كان إذا أنه على المفاعٌل أو مفاعال مشبه بقوله ونبه ومصابٌح مساجد نحو ساكن أوسطها

 .صٌاقلة نحو صرؾ الثانً تحرك فإن ذلك فً وقنادٌل ضوارب فٌدخل مٌم أوله فً ٌكن لم وإن منع الوزن

 كسارى أجره وجرا رفعا...  كالجواري منه اعتالل وذا

 سارى ك المنقوص مجرى والرفع الجر فً أجرٌته اآلخر معتل الجموع منتهى صٌؽة أعنً الجمع هذا كان إذا

 وتحركها الٌاء فتثبت النصب فً وأما المحذوفة الٌاء عن عوضا التنوٌن وٌكون جره أو رفعه وتقدر فتنونه

 وؼواش بجوار ومررت وؼواش جوار هؤالء فتقول تنوٌن بؽٌر بالفتح

 .التنوٌن منها وعوض الٌاء فحذفت وؼواشً جوارى والرفع الجر فً واألصل وؼواشً جوارى ورأٌت

 المنع عموم اقتضى شبه...  الجمع بهذا ولسراوٌل

 ٌجوز أنه بعضهم وزعم به لشبهه الصرؾ من امتنع الجموع منتهى كصٌؽة صٌؽته كانت لما سراوٌل أن ٌعنً

 .المنع عموم اقتضى شبه قال ولهذا ٌنصرؾ ال أنه المصنؾ واختار وتركه الصرؾ فٌه

 ٌحق منعه نصراؾ فاال به...  لحق بما أو سمى به وإن

 وشبه للعلمٌة الصرؾ من ٌمنع فإنه كشراحٌل زنته على لكونه به ألحق بما أو المتناهى بالجمع سمى إذا أي

 هذا سراوٌل أو مصابٌح أو مساجد اسمه فٌمن فتقول زنته على هو ما العربٌة اآلحاد فً لٌس هذا ألن العجمة

 .البواقً وكذا بمساجد ومررت مساجد ورأٌت مساجد

 ٌكربا معد نحو مزج تركٌب...  مركبا صرفه امنع والعلم

 ٌكرب معد ورأٌت ٌكرب معد هذا فتقول وبعلبك ٌكرب معد نحو والتركٌب العلمٌة االسم صرؾ ٌمنع مما

 فً الكالم سبق وقد والتركٌب للعلمٌة الصرؾ من وتمنعه الثانً الجزء على إعرابه فتجعل ٌكرب بمعد ومررت

 .العلم باب فً المركبة األعالم

 وكأصبهانا كؽطفان...  فعالنا زائدي حاوى كذاك

 وكسرها الهمزة بفتح وأصبهان كؽطفان زائدتان ونون ألؾ وفٌه علما كان إذا الصرؾ من االسم ٌمنع كذلك أي

 والنون األلؾ وزٌادة للعلمٌة الصرؾ من فتمنعه بؽطفان ومررت ؼطفان ورأٌت ؼطفان هذا فنقول

 ارتقى كونه العار منع وشرط...  مطلقا بهاء مؤنث كذا

 ذكر اسم ال امرأة أسم زٌد أو...  سفر أو كجور أو الثالث فوق

 أحق والمنع كهند وعجمه...  سبق تذكٌرا العادم فً وجهان

 علما كان سواء أي مطلقا الصرؾ من امتنع بالهاء مؤنثا العلم كان فإن والتأنٌث العلمٌة أٌضا صرفه ٌمنع ومما

 .علمٌن وقلة كثبة كذلك ٌكن لم أم مثل كما أحرؾ ثالثة على زائدا كفاطمة لمؤنث أو كطلحة لمذكر

 .ذلك من أزٌد على أو أحرؾ ثالثة على ٌكون أن فإما أنثى علم بكونه أي بالتعلٌق مؤنثا كان وإن



 ومررت زٌنب ورأٌت زٌنب هذه فتقول علمٌن وسعاد كزٌنب الصرؾ من امتنع ذلك من أزٌد على كان فإن

 .بزٌنب

 أعجمٌا كان فإن الوسط ساكن كان وإن كسقر أٌضا منع الوسط محرك كان فإن أحرؾ ثالثة على كان وإن

 الوسط ساكن كان بأن كذلك ٌكن لم فإن أٌضا منع امرأة اسم كزٌد مؤنث إلى مذكر من منقوال أو بلد اسم كجور

 ومررت هند ورأٌت هند هذه فتقول أولى والمنع والصرؾ المنع وجهان ففٌه مذكر من منقوال وال أعجمٌا ولٌس

 .بهند

 امتنع صرفه الثالث على زٌد...  مع والتعرٌؾ الوضع والعجمى

 ثالثة على وزائدا األعجمى اللسان فً علما ٌكون أن وشرطه والتعرٌؾ العجمة أٌضا االسم صرؾ وٌمنع

 للعلمٌة الصرؾ من فتمنعه بإبراهٌم ومررت إبراهٌم ورأٌت إبراهٌم هذا فتقول وإسماعٌل كإبراهٌم أحرؾ

 .والعجمة

 علم ؼٌر أو علما كلجام فٌهما نكرة كان أو العرب لسان فً بل العجم لسان فً علما األعجمى ٌكن لم فإن

 أحرؾ ثالثة على أعجمٌا علما كان ما تصرؾ وكذلك بلجام ومررت لجاما ورأٌت لجام هذا فتقول صرفته

 .ولوط كنوح ساكنة أو كشتر الوسط محرك كان سواء

 وٌعلى كأحمد ؼالب أو...  الفعال ٌخص وزن ذو كذاك

 .فٌه ٌؽلب أو الفعل ٌخص وزن على وهو علما كان إذا االسم صرؾ ٌمنع كذلك أي

 أو بضرب رجال سمٌت فلو وفعل كفعل وذلك ندورا إال ؼٌره فً ٌوجد ال ما الفعل ٌخص الذي بالوزن والمراد

 ٌؽلب بم والمراد كلم أو بضرب ومررت كلم أو ضرب ورأٌت كلم أو ضرب هذا فتقول الصرؾ من منعته كلم

 فً معنى على تدل وال الفعل فً معنى على تدل زٌادة فٌه ٌكون أو كثٌرا الفعل فً ٌوجد الوزن ٌكون أن فٌه

 :االسم

 األمر من ونحوهما وأسمع كأضرب االسم دون الفعل فً ٌكثران الصٌؽتٌن هاتٌن فإن وإصبع كإثمد: فاألول

 إثمد هذا فتقول الفعل ووزن للعلمٌة الصرؾ من منعته وإصبع بإثمد رجال سمٌت فلو ثالثً فعل من المأخوذ

 .بإثمد ومررت إثمد ورأٌت

 معنى على ٌدل وال والؽٌبة التكلم وهو الفعل فً معنى على ٌدل والٌاء الهمزة من كال فإن وٌزٌد كأحمد: والثانً

 ومررت وٌزٌد أحمد ورأٌت وٌزٌد أحمد هذا فتقول أولى به أنه بمعى الفعل فً ؼالب الوزن فهذا االسم فً

 .الفعل ووزن للعلمٌة فٌمنع وٌزٌد بأحمد

 ضرب هذا ضرب اسمه رجل فً فتقول الصرؾ من ٌمنع لم فٌه ؼالب وال بالفعل مختص ؼٌر الوزن كان فإن

 .كضرب الفعل وفً كحجر االسم فً ٌوجد ألنه بضرب ومررت ضربا ورأٌت

 ٌنصرؾ فلٌس إللحاق زٌدت...  ألؾ ذي من علما ٌصٌر وما

 علقً هذا علمٌن فٌهما فتقول وأرطى كعلقى المقصورة اإللحاق وألؾ للعلمٌة أٌضا االسم صرؾ وٌمنع أي

 فٌه هً ما أن جهة من التأنٌث بألؾ اإللحاق ألؾ وشبه للعلمٌة الصرؾ من فتمنعه بعلقى ومررت علقً ورأٌت

 حبلى فً تقول ال كما علقاة علقى اسمه فٌمن تقول فال التأنٌث تاء ٌقبل ال علما كونه حال أعنً هذه والحالة

 .حبالة

 ألؾ تشبه ال هذه والحالة ألنها صرفته بهما التسمٌة قبل وأرطى كعلقى علم ؼٌر اإللحاق ألؾ فٌه ما كان فإن

 .نكرة أو كان علما فٌه هً ما تصرؾ فإنك كعلباء ممدودة اإللحاق ألؾ كانت إن وكذا التأنٌث

 كثعال أو التوكٌد كفعل...  عدال إن صرفه أمنع والعلم



 ٌعتبر قصدا التعٌٌن به إذا...  سحر مانعا والتعرٌؾ والعدل

 :مواضع ثالثة فً وذلك وللعدل شبهها أو للعلمٌة االسم صرؾ ٌمنع

 جمع النساء جاء نحو وذلك والعدل العلمٌة لشبه الصرؾ من ٌمنع فإنه التوكٌد ألفاظ من فعل على كان ما: األول

 جمع إلى جمعاوات عن فعدل جمعاء مفرده ألن جمعاوات واألصل جمع بالنساء ومررت جمع النساء ورأٌت

 ما اللفظ فً ولٌس معرفة أنه جهة من العلمٌة تعرٌؾ تعرٌفه فأشبه جمعهن أي المقدرة باإلضافة معرؾ وهو

 .ٌعرفه

 للعلمٌة الصرؾ من فمنعه وثاعل وزافر عامر واألصل وثعل وزفر كعمر فعل إلى المعدول العلم: الثانً

 .والعدل

 العلمٌة وشبه للعدل الصرؾ من ممنوع فسحر سحر الجمعة ٌوم جئتك نحو بعٌنه ٌوم من أرٌد إذا سحر: الثالث

 السحر عن معدول أنه وذلك

 لم أنه جهة من العلمٌة كتعرٌؾ تعرٌفه وصار ذلك عن به فعدل بأل ٌكون أن التعرٌؾ فً واألصل معرفة ألنه

 .بمعرؾ معه ٌلفظ

 جشما نظٌر وهو مؤنثا...  علما فعال الكسر على وابن

 أثرا فٌه التعرٌؾ ما كل من...  نكرا ما وأصرفن تمٌم عند

 :مذهبان فٌه فللعرب ورقاش حذام فعال وزن على المؤنث علم كان إذا أي

  بحذام ومررت حذام ورأٌت حذام هذه فتقول الكسر على بناؤه الحجاز أهل مذهب وهو: أحدهما



 إلى فعدل وراقشة حاذمة واألصل والعدل للعلمٌة ٌنصرؾ ال ما كإعراب إعرابه تمٌم بنً مذهب وهو: والثانً

 .وجاشم عامر عن وجشم عمر عدل كما ورقاش حذام

 الصرؾ من منعه كان ما أن إلى نكرا ما واصرفن بقوله وأشار تمٌم عند جشما نظٌر وهو بقوله أشار هذا وإلى

 منع ٌقتضً ال واحدة بعلة وبقاؤه العلتٌن إحدى لزوال صرؾ بتنكٌره العلمٌة عنه زالت إذا أخرى وعلة للعلمٌة

 من ممنوعة فهذه أعالما وعمر وعلقى وأحمد وإبراهٌم وفاطمة وؼطفان ٌكرب معد نحو وذلك الصرؾ

 رأٌت ٌكرب معد رب فتقول العلمٌة وهو سببٌها أحد لزوال صرفتها نكرتها فإذا آخر وشًء للعلمٌة الصرؾ

 .الباقً وكذا

 ومع العجمة ومع التأنٌث ومع والنون األلؾ زٌادة ومع التركٌب مع الصرؾ تمنع العلمٌة أن كالمه من وتلخص

 .العدل ومع المقصورة اإللحاق ألؾ ومع الفعل وزن

 ٌقتفى جوار نهج إعرابه...  ففً منقوصا منه ٌكون وما

 الرفع فً ٌنون أنه فً جوار معاملة ٌعامل الصرؾ من ممنوعا اآلخر الصحٌح من نظٌره كان منقوص كل

 ضارب الصحٌح من نظٌره فإن امرأة علم قاض نحو وذلك تنوٌن ؼٌر من بفتحة وٌنصب العوض تنوٌن والجر

 وهو والتأنٌث للعلمٌة الصرؾ من ممنوع كذلك فقاض والتأنٌث للعلمٌة الصرؾ من ممنوع وهو امرأة علم

 ورأٌت بقاض ومررت قاض هذه فتقول معاملته فٌعامل كسرة قبلها ٌاء آخره فً أن جهة من بجوار مشبه

 .جوارى ورأٌت بجوار ومررت جوار هؤالء تقول كما قاضى

 ٌنصرؾ ال قد والمصروؾ المنع ذو...  صرؾ تناسب أو والضطرار

 :كقوله وذلك ٌنصرؾ ال ما صرؾ الضرورة فً ٌجوز

 ظعائن من ترى هل خلٌلً تبصر - ٕٖٓ

 َوأَْؼالالا  َسالِسال: }تعالى كقوله للتناسب صرفه أٌضا وورد والكوفٌون البصرٌون علٌه وأجمع كثٌر وهو

 .بعده ما لمناسبة سالسل فصرؾ{ َوَسِعٌراا 

 الفعل إعراب

 

 تسعد ك وجازم ناصب من...  ٌجرد إذا مضارعا ارفع

 ارتفع أنه إلى قوم فذهب رافعه فً واختلؾ رفع الجزم وعامل النصب عامل عن المضارع الفعل جرد إذا

 من لتجرده ارتفع وقٌل لذلك فارتفع ضارب موقع واقع ٌضرب زٌد قولك فً فٌضرب االسم موقع لوقوعه

 .المصنؾ اختٌار وهو والجازم الناصب

 ظن بعد من والتً علم بعد ال...  بأن كذا وكى انصبه وبلن

 وهو ناصب حرؾ صحبه إذا المضارع ٌنصب مطرد فهو أن من تخفٌفها...  واعتقد صحح والرفع بها فانصب

 آتٌك لك قال من جواب فً أكرمك وإذن تقوم أن وأرٌد أتعلم كً وجئت أضرب لن نحو إذن أو أن أو أوكى لن

 وتكون بعدها الفعل رفع وجب الٌقٌن على ٌدل مما ونحوه علم بعد أن وقعت إن أنه إلى علم بعد ال بقوله وأشار

 ؼٌر هً وهذه خبرها وبقً اسمها وحذؾ أن فخففت ٌقوم أنه التقدٌر ٌقوم أن علمت نحو الثقٌلة من مخففة حٌنئذ

 .ووضعا لفظا ثنائٌة وتلك وضعا ثالثٌة لفظا ثنائٌة هذه ألن للمضارع الناصبة

 :وجهان بعدها الفعل فً جاز الرجحان على ٌدل مما ونحوه ظن بعد وقعت وإن

 .المضارع نواصب من أن جعل على النصب: أحدهما



 ٌقوم أنه ظننت الرفع مع والتقدٌر ٌقوم وأن ٌقوم أن ظننت فتقول الثقٌلة من مخففة أن جعل على الرفع: الثانً

 وفاعله الفعل وهو خبرها وبقً اسمها وحذؾ أن فخففت

 عمال استحقت حٌث أختها ما...  على حمال أن أهمل وبعضهم

 رجحان أو ٌقٌن على ٌدل ماال بعد وقعت وإن المضارع للفعل الناصبة أن ٌعمل لم من العرب من أن ٌعنً

 كما تقوم أن أرٌد فتقول بالمصدر ٌقدران أنهما فً الشتراكهما المصدرٌة ما أختها على حمال بعدها الفعل فٌرفع

 .تفعل مما عجبت تقول

 موصال بعد والفعل صدرت إن...  المستقبال بإذن ونصبوا

 وقعا عطؾ بعد من إذن إذا...  وارفعا وانصب الٌمٌن قبله أو

 :بشروط إال بها ٌنصب وال إذن المضارع نواصب جملة من أن تقدم

 .مستقبال الفعل ٌكون أن: أحدها

 .مصدرة تكون أن: الثانً

 حاال بعدها الفعل كان فلو أكرمك إذن فتقول آتٌك أنا ٌقال أن نحو وذلك منوصبها وبٌن بٌنها ٌفصل ال أن: الثالث

 رفع ٌجب وكذلك أظن رفع فٌجب صادقا أظنك إذن فتقول أحبك ٌقال أن نحو ٌنصب لم

 الرفع الفعل فً جاز عطؾ حرؾ علٌها المتقدم كان فإن ٌكرمك إذن زٌد نحو تتصدر لم إن بعدها الفعل

اختصت أن من بٌن نواصب المضارع بأنها تعمل مظهرة ومضمرة  ٌجب وكذلك أكرمك وإذن نحو والنصب

 .فتظهر وجوبا إذا وقعت بٌن الم الجر وال النافٌة نحو جئتك لئال تضرب زٌدا

وتظهر جوازا إذا وقعت بعد الم الجر ولم تصحبها ال النافٌة نحو جئتك ألقرأ وألن أقرأ هذا إذا لم تسبقها كان 

 .المنفٌة

نفٌة وجب إضمار أن نحو ما كان زٌد لٌفعل وال تقول ألن ٌفعل قال هللا تعالى: }َوَما َكاَن هللاُ فإن سبقتها كان الم

َبُهْم َوأَْنَت ِفٌِهمْ  ٌَُعذِّ وٌجب إضمار أن بعد أو المقدرة بحتى أو إال فتقدر بحتى إذا كان الفعل الذي قبلها مما  {لِ

 :كقوله ٌنقضى شٌئا فشٌئا وتقدر بإال إن لم ٌكن كذلك فاألول
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 واجبة وهً حتى بمعنى التً أو بعد المقدرة أن ب منصوب أدرك ؾ المنى أدرك حتى الصعب ألستسهلن أي

 :كقوله والثانً اإلضمار

 تستقٌما أو كعوبها كسرت...  قوم قناة ؼمزت إذا وكنت

 .اإلضمار واجبة أو بعد أن ب منصوب تستقٌم ؾ تستقٌم أن إال كعوبها كسرت أي

 حزن ذا تسر حتى جد ك حتم...  أن إضمار هكذا حتى وبعد

 بعد المقدرة بأن منصوب وأدخل جر حرؾ حتى ؾ البلد أدخل حتى سرت نحو حتى بعده أن إضمار ٌجب وما

 بقوله اإلشارة وإلٌه رفعه وجب بالحال مؤوال أو حاال كان فإن مستقبال بعدها الفعل كان إذا هذا حتى

 المستقبال وانصب أرفعن به...  مؤوال أو حاال حتى وتلو

 تلك حكاٌة به وقصدت وقع قد الدخول كان إن وكذلك داخل وأنت قلته إن بالرفع البلد أدخل حتى سرت فتقول

 .أدخلها حتى سرت كنت نحو الحال

 نصب حتم وسترها أن محضٌن...  طلب أو نفى فاجواب وبعد



 فمثال محض طلب أو محض نفً بها المجاب الفاء بعد المضارع الفعل الحذؾ واجبة وهً تنصب أن أن ٌعنً

ِهمْ  ٌُْقَضى ال: }تعالى قال وقد فتحدثنا تأتٌنا ما النفً ٌْ ُموُتوا َعلَ ٌَ  من خالصا ٌكون أن محضا نفً كون ومعنى{ َف

 األمر ٌشمل وهو الطلب ومثال فتحدثنا تأتٌنا إال أنت ما ما رفع وجب منه خالصا ٌكن لم فإن اإلثبات معنى

 :ومنه فأكرمك اثتنً نحو فاألمر والتمنً والتحضٌض والعرض واالستفهام والدعاء والنهً

 فتسترٌحا سلٌمان إلى...  فسٌحا عنقا سٌري ناق ٌا - ٕٖٗ

ِحلَّ  ِفٌهِ  َتْطَؽْوا َوال: }تعالى قوله ومنه فٌضربك زٌدا تضرب ال نحو: والنهى ٌَ ُكمْ  َف ٌْ  رب نحو والدعاء{ َؼَضِبً َعلَ

 :ومنه أخذل فال انصرنً

 سنن خٌر فً الساعٌن سنن...  عن أعدل فال وفقنً رب - ٕٖ٘

ْشَفُعوا لََنا نحو الفاء بعد ٌَ  {واالستفهام: نحو هل تكرم زٌدا فٌكرمك ومنه قوله تعالى: }َفَهْل لََنا ِمْن ُشَفَعاَء َف

 :أال تنزل عندنا فتصٌب خٌرا ومنه قولهوالعرض: نحو 
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ْرَتِنً لَْوال: }تعالى قوله ومنه فتحدثنا تأتٌنا لوال نحو: والتحضٌض قَ  َقِرٌب   أََجل   إِلَى أَخَّ دَّ  ِمنَ  َوأَُكنْ  َفأَصَّ

الِِحٌنَ   { .الصَّ

ا} نحو: والتمنى َتِنً ٌَ ٌْ  علٌه مدلوال ٌكون ال أن محضا الطلب ٌكون أن ومعنى{ َعِظٌماا  َفْوزاا  َفأَفُوزَ  َمَعُهمْ  ُكْنتُ  لَ

 فأحسن صه نحو الفاء بعد ما رفع وجب المذكورٌن هذٌن بأحد علٌه مدلوال كان فإن الخبر بلفظ وال فعل باسم

 .الناس فٌنام الحدٌث وحسبك إلٌك

 الجزع وتظهر جلدا تكن كال...  مع مفهوم تفد إن كالفا والواو

 مضمرة أن ب كلها فٌها بنصب الفاء بعد وجوبا أن بإضمار المضارع فٌها ٌنصب التً المراضع أن ٌعنً

ا: }نحو المصاحبة بها قصد إذا الواو بعد وجوبا ْعلَمِ  َولَمَّ ْعلَمَ  ِمْنُكمْ  َجاَهُدوا الَِّذٌنَ  هللاُ  ٌَ ٌَ اِبِرٌنَ  َو  وقوله{ الصَّ

 داعٌان ٌنادى أن لصوت...  أندى إن وأدعو ادعى فقلت - 3ٕٖ

 :وقوله

 عظٌم فعلت إذا علٌك عار...  مثله وتأتً خلق عن التنه - 3ٕٖ

 -3ٕٖ:وقوله

 واإلخاء المودة وبٌنكم...  بٌنً وٌكون جاركم أك ألم

 بعد ما جعل أردت أو والفعل الفعل بٌن التشرٌك أردت بل ذلك تفد لم إذا عما مع مفهوم تفد إن بقوله واحترز

 وتشرب السمك تأكل ال قولك فً الواو بعد فٌما جاز ولهذا النصب حٌنئذ ٌجوز ال فإنه محذوؾ لمبتدأ خبرا الواو

 :أوجه ثالثة اللبن

 .اللبن وتشرب السمك تأكل ال نحو الفعلٌن بٌن التشرٌك على: الجزم

 .اللبن تشرب وأنت أي اللبن وتشرب السمك تأكل ال نحو مبتدأ إضمار على الرفع: والثانً

 تأكل أن منك ٌكن ال أي اللبن وتشرب السمك تأكل ال نحو بٌنهما الجمع عن النهى معنى على النصب: والثالث

 .مضمرة بأن الفعل هذا فٌنصب اللبن تشرب وأن السمك

 قصد قد والجزاء الفا تسقط إن...  اعتمد جزما النفً ؼٌر وبعد



 إذا تجزم أن ذكرها سبق التً األشٌاء من النفً ؼٌر جواب فً ٌجوز

 تزرنً فإن زرنً أي مقدر بشرط مجزوم هو وهل الباقً وكذلك أزرك زرنً نحو الجزاء وقصد الفاء سقطت 

 .تحدثنا تأتٌنا ما تقول فال النفً فً الجزم ٌجوز وال قوالن قبله بالجملة أو أزرك

 ٌقع تخالؾ دون ال قبل إن...  تضع أن نهً بعد جزم وشرط

 ال فتقول ال على الشرطٌة إن دخول بتقدٌر المعنى ٌصح أن بشرط إال النهً بعد الفاء سقوط عند الجزم ٌجوز ال

 األسد من تدن ال قولك فً الجزم ٌجوز وال تسلم األسد من تدن ال إن ٌصح إذ تسلم بجزم تسلم األسد من تدن

 .ٌأكلك األسد من تدن ال إن ٌصح ال إذ ٌأكلك

 .ٌأكلك األسد من تدن إن معنى على فجزمه ال على إن دخول عنده ٌشترط ال أنه على بناء ذلك الكسائً وأجاز

 أقبال وجزمه جوابه تنصب...  فال افعل بؽٌر كان إن واألمر

 فقال هنا بذلك صرح وقد الفاء بعد نصبه ٌجز لم الخبر بلفظ أو فعل باسم علٌه مدلوال األمر كان إذا أنه سبق قد

 أحسن صه كقولك جزمته الفاء أسقطت لو ولكن جوابه ٌنتصب فال ونحوها افعل صٌؽة بؽٌر األمر كان متى

 .اقبال وجزمه بقوله أشار وإلٌه الناس ٌنم الحدٌث وحسبك إلٌك

 ٌنتسب التمنً إلى ما كنصب...  نصب الرجا فً الفاء بعد والفعل

 التمنى جواب نصب كما بالفاء المقرون جوابه فٌنصب التمنً معاملة الرجاء ٌعامل أن قاطبة الكوفٌون أجاز

َماَواتِ  أَْسَبابَ  األَْسَبابَ  أَْبلُػُ  لَعلًِّ: }َتعالى قوله منه ورد ومما المصنؾ وتابعهم لِعَ  السَّ  نصب من قراءة فً{ َفأَطَّ

 .عاصم عن حفص وهو أطلع

 منحذؾ أو ثابتا أن تنصبه...  عطؾ فعل خالص اسم على وإن

 وذلك الفعل معنى به مقصود ؼٌر أي خالص اسم علٌه تقدم عاطؾ بعد مذكورة أو محذوفة بأن ٌنصب أن ٌجوز

 :كقوله

 الشقوؾ لبس من إلً أحب...  عٌنً وتقر عباءة ولبس - ٖٖٓ

 :قوله وكذلك لبس وهو صرٌحا اسما قبله ألن الحذؾ جائزة وهً محذوفة بأن منصوب تقر فـ

 البقر عافت لما ٌضرب كالثور...  أعقله ثم سلٌكا وقتلً إنً - ٖٖٓ

 :قوله وكذلك قتلً وهو صرٌحا اسما قبله ألن الحذؾ جائزة وهً محذوفة وأن ب منصوب أعقله فـ

 ترب على إترابا أوثر كنت ما...  فأرضٌه معتر توقع لوال - ٕٖٖ

 َكانَ  َوَما: }تعالى قوله وكذلك توقع وهو صرٌحا اسما قبلها ألن الفاء بعد جوازا محذوفه بأن منصوب أرضٌه فـ

 قبله ألن الحذؾ الجائزة بان منصوب فٌرسل{ َرُسوالا  ٌُْرِسلَ  أَوْ  ِحَجاب   َوَراءِ  ِمنْ  أَوْ  َوْحٌاا  إاِلَّ  هللاُ  ٌَُكلَِّمهُ  أَنْ  لَِبَشر  

 .صرٌح اسم وهو وحٌا

 فٌؽضب الذباب زٌد فٌؽضب الطائر نحو النصب ٌجز لم الفعل معنى به مقصودا أي صرٌح ؼٌر االسم كان فإن

 وحق ألل صلة أنه جهة من الفعل موقع واقع ألنه صرٌح ؼٌر اسم وهو طائر على معطوؾ ألنه رفعه ٌجب

 ٌطٌر موضع طائر فوضع جملة تكون أن الصلة

 .األسماء على إال تدخل ال ألنها أل ألجل الفاعل اسم إلى الفعل عن عدل بأل جًء فلما ٌطٌر الذي األصل

 روى عدل ما منه فاقبل مر ما...  سوى فً ونصب أن حذؾ وشذ



 فً بها والنصب أن حذؾ أن ذكر جوازا وإما وجوبا إما محذوفة بأن فٌها ٌنصب التً األماكن ذكر من فرغ لما

 اللص خذ قولهم ومنه ٌحفرها أن مره أي ٌحفر بنصب ٌحفرها مره قولهم ومنه علٌه ٌقاس ال شاذ ذكر ما ؼٌر

 :قوله ومنه ٌأخذك أن قبل أي ٌأخذك قبل

 مخلدي أنت هل اللذات أشهد وأن...  الوؼى أحضر الزاجري أٌهذا أال - ٖٖٖ

 أحضر  أن أي أحضر نصب من رواٌة فً

 

 

 الجزم عوامل 

 ولما بلم هكذا الفعل فً...  جزما ضع طالبا والم بال

 إذما أٌن أٌان متى أي...  ومهما وما ومن بإن وأجزم

 أسما األدوات وباقً كإن...  إذما وحرؾ أنى وحٌثما

 :قسمٌن على للمضارع الجازمة األدوات

ْقِض } نحو الدعاء على أو زٌد لٌقم نحو األمر على الدالة الالم وهو واحدا فعال ٌجزم ما: أحدهما ٌَ َنا لِ ٌْ { َربُّكَ  َعلَ

 وهما ولما ولم تؤاخذنا ال نحوربنا الدعاء على أو{ َمَعَنا هللاَ  إِنَّ  َتْحَزنْ  ال: }تعالى قوله نحو النهً على الدالة وال

 إال بلما النفً ٌكون وال عمرو ٌقم ولما زٌد ٌقم لم نحو المضً إلى معناه وٌقلبان بالمضارع وٌختصان للنفً

 .بالحال متصال

ْعَملْ  َمنْ : }نحو ومن{ هللاُ  ِبهِ  ٌَُحاِسْبُكمْ  ُتْخفُوهُ  أَو أَْنفُِسُكمْ  ِفً َما ُتْبُدوا َوإِنْ : }نحو إن وهو فعلٌن ٌجزم ما: والثانً ٌَ 

ر   ِمنْ  َتْفَعلُوا َوَما: }نحو وما{ ِبهِ  ٌُْجزَ  ُسوءاا  ٌْ ْعلَْمهُ  َخ ة   ِمنْ  ِبهِ  َتأِْتَنا َمْهَما: }وقالوا نحو ومهما{ هللاُ  ٌَ ٌَ  ِبَها لَِتْسَحَرَنا آ

اا : }نحو وأي{ ِبُمْؤِمِنٌنَ  لَكَ  َنْحنُ  َفَما ٌّ  {اْلُحْسَنى األَْسَماءُ  َفلَهُ  َتْدُعوا َما أَ

 كقوله ومتى

 موقد خٌر عندها نار خٌر تجد...  ناره ضوء إلى تعشو تأته متى - ٖٖٗ

 :وأٌان كقوله

 تزلحذرا لم منا األمن تدرك...  لم وإذا ؼٌرنا نأمن نؤمنك أٌان - ٖٖ٘

 :كقوله أٌنما

 تمل تمٌلها الرٌح أٌنما - ٖٖٙ

 :قوله نحو ما وإذ

 آتٌا تأمر إٌاه من تلؾ به...  آمر أنت ما تأت ما إذ وإنك - 3ٖٖ

 :نحوقوله وحٌثما

 األزمان ؼابر فً نجاحا هللا...  لك ٌقدر تستقم حٌثما - 3ٖٖ

 :قوله نحو وأنى



 ٌحاول ال ٌرضٌكما ما ؼٌر أخا...  تأتٌا تأتٌانً أنً خلٌلً -3ٖٖ

وإذ ما فإنهما حرفان وكذلك األدوات التً تجزم فعال واحدا  وهذه األدوات التً تجزم فعلٌن كلها أسماء إال إن

 .كلها حروؾ

 وسما وجوابا الجزاء ٌتلو...  قدما شرط ٌقتضٌن فعلٌن

 :جملتٌن ٌقتضٌن وأنً قوله إلى بإن واجزم قوله فً المذكورة األدوات هذه أن ٌعنً

 .شرطا تسمى المتقدمة وهً: إحداهما

 أن فٌها فاألصل الثانٌة وأما فعلٌة تكون أن األولى الجملة فً وٌجب وجزاء جوابا تسمى المتأخرة وهً: والثانٌة

 .الفضل فله زٌد جاء وإن أكرمته زٌد جاء إن نحو اسمٌة تكون أن وٌجوز فعلٌة تكون

 متخالفٌن أو تلفٌهما...  أومضارعٌن وماضٌٌن

 :أنحاء أربعة على فٌكونان فعلٌتٌن جملتٌن والجزاء الشرط كان إذا

 إِنْ : }تعالى قوله ومنه جزم محل فً وٌكونان عمرو قام زٌد قام إن نحو ماضٌٌن الفعالن ٌكون أن: األول

 { .ألَْنُفِسُكمْ  أَْحَسْنُتمْ  أَْحَسْنُتمْ 

 ُتْخفُوهُ  أَو أَْنفُِسُكمْ  ِفً َما ُتْبُدوا َوإِنْ : }تعالى قوله ومنه عمرو ٌقم زٌد ٌقم إن نحو مضارعٌن ٌكونا أن: والثانً

ُ  َصلَّى وقوله { .هللاُ  ِبهِ  ٌَُحاِسْبُكمْ  هِ  هللاَّ ٌْ  "ذنبه من تقدم ما له ؼفر القدر لٌلة ٌقم من: "َوَسلَّمَ  َعلَ

 ٌُِرٌدُ  َكانَ  َمنْ : }تعالى قوله ومنه عمرو ٌقم زٌد قام إن نحو مضارعا والثانً ماضٌا األول ٌكون أن: والثالث

اةَ  ٌَ ا اْلَح ٌَ ْن ِهمْ  ُنَوؾِّ  َوِزٌَنَتَها الدُّ ٌْ  { .ِفٌَها أَْعَمالَُهمْ  إِلَ

 :قوله ومنه قلٌل وهو ماضٌا والثانً مضارعا األول ٌكون أن: والرابع

 والورٌد حلقه بٌن كالشجا...  منه كنت بسًء ٌكدنً من - ٖٓٗ

 وهن مضارع بعد ورفعه...  حسن الجزا رفعك ماض وبعد

 ٌقم زٌد قام إن فتقول حسن وكالهما ورفعه الجزاء جزم جاز مضارعا والجزاء ماضٌا الشرط كان إذا أي

 :قوله ومنه عمرو وٌقوم عمرو

 حرم وال مالً ؼائب ال ٌقول...  مسألة ٌوم خلٌل أناه وإن - ٖٔٗ

 :كقوله ضعٌؾ الجزاء ورفع فٌهما الجزم وجب مضارعا والجزاء مضارعا الشرط كان وإن

 تصرع أخوك ٌصرع إن إنك...  أقرع ٌا حابس بن أقرع ٌا - ٕٖٗ

 ٌنجعل لم ؼٌرها أو إلن شرطا...  جعل لو جوابا حتما بفا وأقرن

 فهو زٌد جاء إن نحو االسمٌة كالجملة وذلك بالفاء اقترانه وجب شرطا ٌكون أن ٌصلح ال الجواب كان إذا أي

 إن نحو لن أو أضربه فما زٌد جاء إن نحو بما المنفٌة وكالفعلٌة فاضربه زٌد جاء إن نحو األمر وكفعل محسن

 مقرونا وال بلن وال بما منفٌا لٌس الذي كالمضارع شرطا ٌكون أن ٌصلح الجواب كان فإن أضربه فلن زٌد جاء

ؼٌر مقرون بقد لم ٌجب اقترانه بالفاء نحو إن جاء زٌد والذي ه المتصرؾ وكالماضً بقد وال التنفٌس بحرؾ

 ٌجًء عمرو أو قام عمرو

 "كـ "إن تجد إذا لنا مكافأة ...وتخلؾ الفاء إذا المفاجأة 

أي إذا كان الجواب جملة اسمٌة وجب اقترانه بالفاء وٌجوز إقامة إذا الفجائٌة مقام الفاء ومنه قوله تعالى: }َوإِْن 



ْقَنُطونَ  ٌَ ِدٌِهْم إَِذا ُهْم  ٌْ َمْت أَ َئٌة ِبَما َقدَّ ٌِّ  . {ُتِصْبُهْم َس

 .الجملة بكونها اسمٌة استؽناء بفهم ذلك من التمثٌل وهو إن تجد إذا لنا مكافأةولم ٌقٌد المصنؾ 

 نبالفا أو الواو بتثلٌث قم ...والفعل من بعد الجزا إن ٌقترن 

 وقد والنصب والرفع الجزم: أوجه ثالثة فٌه جاز الواو أو بالفاء مقرون مضارع فعل الشرط جزاء بعد وقع إذا 

ْؽِفرُ  هللاُ  ِبهِ  ٌَُحاِسْبُكمْ  ُتْخفُوهُ  أَو أَْنفُِسُكمْ  ِفً َما ُتْبُدوا َوإِنْ : }تعالى قوله بالثالثة قرىء ٌَ َشاءُ  لَِمنْ  َف بُ  ٌَ ٌَُعذِّ َشاءُ  َمنْ  َو ٌَ }

   :قوله بالثالثة روى وكذلك ونصبه ورفعه ٌؽفر بجزم

 الحرام والبلد الناس ربٌع...  ٌهلك قابوس أبو ٌهلك فإن - ٖٖٗ

 سنام له لٌس الظهر أجب...  عٌش بذناب بعده ونأخذ

 .ونصبه ورفعه نأخذ بجزم روى

 اكتنفا بالجملتٌن أن واو أو...  إثرفا لفعل نصب أو وجزم

 زٌد ٌقم إن نحو وجزمه نصبه جاز الواو أو بالفاء مقرون مضارع فعل والجزاء الشرط فعل بٌن وقع إذا

 :قوله النصب ومن ونصبه ٌخرج بجزم أكرمك خالد وٌخرج

 هضما وال أقام ما ظلما ٌخش وال...  نؤوه وٌخضع منا ٌقترب ومن -

 فهم المعنى إن ٌأتً قد والعكس...  علم قد جواب عن ٌؽنً والشرط

 فعلت إن ظالم أنت نحو حذفه على دلٌل ٌدل ما عند وذلك عنه بالشرط واالستؽناء الشرط جواب حذؾ ٌجوز

 وأما لسانهم فً كثٌر وهذا ظالم فأنت فعلت إن ظالم أنت والتقدٌر علٌه ظالم أنت لداللة الشرط جواب فحذؾ

 :قوله ومنه فقلٌل بالجزاء عنه واالستؽناء الشرط حذؾ وهو عكسه

 الحسام مفرقك ٌعل وإال...  بكؾء لها فلست فطلقها

 .الحسام مفرقك ٌعل تطلقها وإال أي

 ملتزم فهو أخرت ما جواب...  وقسم شرط اجتماع لدى واحذؾ

 كان إن القسم وجواب بالفاء مقرون أو مجزوم إما الشرط وجواب جوابا ٌستدعً والقسم الشرط من واحد كل

 بالالم اقترن بماض صدرت وإن زٌدا ألضربن وهللا نحو والنون بالالم أكد بمضارع مصدرة مثبتة فعلٌة جملة

 أو والالم فبإن اسمٌة جملة كان وإن زٌد قام لقد وهللا نحو وقد

 فٌنفً منفٌة فعلٌة جملة كان وإن قائم زٌدا إن وهللا قائم لز وهللا لقائم زٌدا إن وهللا نحو وحدها بإن أو وحدها الالم

 .كذلك واالسمٌة زٌد ٌقوم وإن زٌد ٌقوم وال زٌد ٌقوم ما وهللا نحو إن أو أوال بما

 عمرو ٌقم وهللا زٌد قام إن فتقول علٌه األول جواب لداللة منهما المتأخر جواب حذؾ وقسم شرط اجتمع فإذا

 الشرط جواب فتحذؾ عمرو لٌقومن زٌد ٌقم إن وهللا وتقول علٌه الشرط جواب لداللة القسم جواب فتحذؾ

 .علٌه القسم جواب لداللة

 حذر بال مطلقا رجح فالشرط...  خبر ذو وقبل توالٌا وإن

 تقدم فإن خبر ذو علٌهما ٌتقدم لم إذا هذا المتأخر جواب وحذؾ منهما السابق أجٌب والقسم الشرط اجتمع إذا أي

 فتقول القسم جواب وٌحذؾ الشرط فٌجاب متأخرا أو متقدما كان سواء أي مطلقا الشرط رجح خبر ذو علٌهما

 .أكرمه قام إن وهللا وزٌد أكرمه وهللا قام إن زٌد



 مقدم خبر ذي بال شرط...  قسم بعد رجح وربما

 :قوله ومنه خبر ذو ٌتقدم لم وإن القسم وتقدم اجتماعهما عند القسم على الشرط ترجٌح قلٌال جاء وقد أي

 ننتفل القوم دماء عن تلفنا ال...  معركة ؼب عن بنا منٌت لئن - ٖٙٗ

 ٌجب ولم الٌاء بحذؾ مجزوم وهو تلفنا ال وجوابه شرط وإن لئن وهللا والتقدٌر محذوؾ لقسم موطئة لئن فالم

 تلفٌنا ال لقٌل لتقدمه القسم إجابة وهو الكثٌر على جاء ولو علٌه الشرط جواب لداللة جوابه حذؾ بل القسم

 .مرفوع ألنه الٌاء بإثبات

 

 

 العدد

 مذكره آحاده ما عد فً...  للعشرة قل بالتاء ثالثة

 األكثر فً قلة بلفظ جمعا...  أجرر والممٌز جرد الضد فً

 وٌضاؾ مؤنثا كان إن وتسقط مذكرا بهما المعدود كان إن عشرة إلى بعدهما وما وأربعة ثالثة فً التاء تثبت

 .عشرة إلى وهكذا نساء وأربع رجال ثالثة عندي نحو جمع إلى

 الؽالب فً العدد ٌضؾ لم وكثرة قلة جمع له كان إن بها المعدود أن إلى األكثر فً قلة بلفظ جمعا بقوله وأشار

 .نفوس وثالث فلوس ثالثة عندي وٌقل أنفس وثالث أفلس ثالثة عندي فتقول القلة جمع إلى إال

َتَربَّْصنَ  َواْلُمَطلََّقاتُ : }تعالى قوله األكثر ؼٌر على جاء ومما  جمع إلى ثالثة فأضاؾ{ قُُروء   َثالَثةَ  ِبأَْنُفِسِهنَّ  ٌَ

 .رجال ثالثة نحو إلٌه إال ٌضؾ لم كثرة جمع إال لالسم ٌكن لم فإن أقراء وهو القلة جمع وجود مع الكثرة

 أضؾ للفرد واأللؾ ومائة

 ردؾ قد نزرا بالجمع ومائة... 

 المضافة األعداد من وألفا مائة أن هنا وذكر جمع إلى إال تضاؾ ال عشرة إلى بعدها وما ثالثة أن سبق قد

 إلى مفرد إال ٌضافان ال وأنهما

والكسائً: }َولَِبُثوا ِفً نحو عندي مائة رجل وألؾ درهم وورد إضافة مائة إلى جمع قلٌال ومنه قراءة حمزة 

 .َكْهِفِهْم َثالَث ِماَئة  ِسِنٌَن{ .بإضافة مائة إلى سنٌن

 :والحاصل أن العدد المضاؾ على قسمٌن

 أحدهما: ما ال ٌضاؾ إال إلى جمع وهو ثالثة إلى عشرة

إضافة مائة إلى والثانً: ماال ٌضاؾ إال إلى مفرد وهو مائه وألؾ وتثنٌتهما نحو مائتا درهم وألفا درهم وأما 

 جمع فقلٌل

 مركبا قاصد معدود ذكر ...وأحد أذكر وصلنه بعشر 

 والشٌن فٌها عن تمٌم كسره ...وقل لدى التأنٌث إحدى عشرة 

 قصدا فافعل فعلت معهما ما...  وإحدى أحد ؼٌر ومع 

 قدما ما ركبا إن بٌنهما...  وما وتسعة ولثالثة



 واثنا عشر أحد نحو واحد إلى دونها ما مع عشرة فٌركب المركب العدد ذكر المضاؾ العدد ذكر من فرغ لما

 وثالث عشرة واثنتا عشرة إحدى المؤنث فً وتقول للمذكر هذا عشر تسعة إلى عشر وأربعة عشر وثالثة عشر

 .واثنتا إحدى وللمؤنث واثنا أحد فللمذكر عشرة تسع إلى عشرة وأربع عشرة

 وتسقط مذكرا المعدود كان إن فٌها التاء فتثبت قبله كحكمها التركٌب بعد فحكمها تسعة إلى بعدها وما ثالثة أما

 .مؤنثا كان إن

 من العكس على مؤنثا كان إن وتثبت مذكرا المعدود كان إن منه التاء فتسقط األخٌر الجزء وهو عشرة وأما

 واثنٌن وإحدى أحد مع عشرة حكم وكذلك امرأة عشرة وثالث رجال عشر ثالثة عندي فتقول بعدها فما ثالثة

 امرأة عشرة واثنتا امرأة عشرة إحدى وتقول التاء بإسقاط رجال عشر واثنا رجال عشر أحد فتقول واثنتٌن

 .تمٌم لؽة وهً كسرها أٌضا وٌجوز التسكٌن المؤنث مع عشرة شٌن فً وٌجوز التاء بإثبات

 ذكرا أو تشا أنثى إذا اثنى...  وعشرا اثنتً عشرة وأول

 ألؾ سواهما جزءى فً والفتح...  باأللؾ وارفع الرفع لؽٌر والٌا

 المذكر فً أحد ٌقال أنه أٌضا وسبق التأنٌث فً وعشرة التذكٌر فً عشر المركب العدد فً ٌقال أنه سبق قد

 اثنا ٌقال أنه هنا وذكر للمؤنث وسقوطها للمذكر بالتاء تسعة إلى وأربعة ثالثة ٌقال وأنه المؤنث فً وإحدى

 فً بتاء للمؤنث امرأة عشرة اثنتا وٌقال رجال عشر اثنا عندي نحو من والعجز الصدر فً تاء بال للمذكر عشر

 .والعجز الصدر

 أحد نحو الفتح على وتبنى وعجزها صدرها مبنٌة كلها المركبة األعداد أن على الرفع لؽٌر والٌا بقوله ونبه

 .الجزءٌن بفتح عشرة وثالث الجزءٌن بفتح عشر

 المثنى ٌعرب كما وجرا نصبا وبالٌاء رفعا باأللؾ ٌعرب صدرهما فإن عشرة واثنتا عشر اثنا ذلك من وٌستثنى

 رجال عشر باثنى ومررت رجال عشر اثنى ورأٌت رجال عشر اثنا جاء فتقول الفتح على فٌبنً عجزها وأما

 .امرأة عشرة باثنتى ومررت امرأة عشرة اثنتى ورأٌت امرأة عشرة اثنتا وجاءت

 حٌنا كأربعٌن بواحد...  للتسعٌنا العشرٌن ومٌز

 للمذكر واحد بلفظ وٌكون تسعٌن إلى عشرٌن من وهو المفرد العدد هنا وذكر ومركب مضاؾ العدد أن سبق قد

 هو وٌعطؾ النٌؾ قبله وٌذكر امرأة وعشرون رجال عشرون نحو منصوبا مفردا إال ممٌزه ٌكون وال والمؤنث

 التسعة إلى الثالثة بعد ما وكذا ثالثة فً بالتاء وعشرون وثالثة وعشرون واثنان وعشرون أحد فٌقال علٌه

 الثالث بعد ما وكذا ثالث فً تاء بال وعشرون وثالث وعشرون واثنتان وعشرون إحدى للمؤنث وٌقال للمذكر

 .التسع إلى

 .ومعطوفة ومفردة ومركبة مضافة أقسام أربعة على العدد أسماء أن هذا ومن سبق مما وتلخص

 فسوٌنهما عشرون مٌز...  ما بمثل مركبا ومٌزوا

 عشرة وإحدى رجال عشر أحد نحو منصوبا مفردا فٌكون وأخواته عشرٌن كتمٌٌز المركب العدد تمٌٌز أي

 .امرأة

 ٌعرب قد وعجز البنا ٌبق...  مركب عدد أضٌؾ وإن

 وإذا. عشرك اثنا ٌقال فال ٌضاؾ ال فإنه عشر اثنى عدا ما ممٌزها ؼٌر إلى إضافتها المركبة األعداد فً ٌجوز

 بخمسة ومررت عشرك خمسة هذه فتقول بتائهما على الجزآن ٌبقى أنه البصرٌٌن فمذهب المركب العدد أضٌؾ

 خمسة ورأٌت عشرك خمسة هذه فتقول بنائه على الصدر بقاء مع العجز ٌعرب وقد الجزءٌن آخر بفتح عشرك

 عشرك بخمسة ومررت عشرك



 فعال من كفاعل عشرة...  إلى فوق فما اثنٌن من وصػ

 تا بؽٌر فاعال فاذكر ذكرت...  ومتى بالتا التأنٌث فً واختمه

 ورابع وثالث ثان فٌقال ضرب من ضارب نحو فعل من ٌصاغ كما لفاعل موازن اسم عشرة إلى اثنٌن من صاغ

 .التأنٌث فً وبتاء التذكٌر فً تاء بال عاشر إلى

 بٌن بعض مثل إلٌه تضؾ...  بنى منه الذي بعض ترد وإن

 أحكما له جاعل فحكم فوق...  ما مثل األقل جعل ترد وإن

 :استعماالن العدد اسم من المصوغ فاعل

 .سبق كما وثالثة وثالث وثانٌة ثان فٌقال ٌفرد أن: أحدهما

 .منه اشتق ما قبل ما مع ٌستعمل أن وإما منه اشتق ما مع ٌستعمل أن إما وحٌنئذ ٌفرد ال أن: والثانً

 إلى أربعة ورابع ثالثة وثالث اثنٌن ثانً التذكٌر فً فتقول بعده ما إلى فاعل إضافة ٌجب األولى الصورة ففً

 اثنٌن أحد والمعنى عشر عاشرة إلى أربع ورابعة ثالث وثالثة انثتتٌن ثانٌة التأنٌث فً وتقول عشرة عاشر

 .عشرة وإحدى عشر وأحد اثنتٌن وإحدى

 عشرة إلى فوقه فما اثنٌن من المصوغ بفاعل ترد وإن أي البٌت الذي بعض ترد وإن: بقوله المراد هو وهذا

 .منه اشتق الذي هو إلٌه ٌضاؾ والذي بعض مثل إلٌه فأضؾ منه اشتق مما واحدا أي منه فاعل بنى الذي بعض

 :وجهان ٌجوز الثانٌة الصورة وفً

 ٌلٌه ما إلى فاعل إضافة: أحدهما

 ثالث التذكٌر فً فتقول زٌدا وضارب زٌد ضارب نحو الفاعل باسم ٌفعل كما بهه ٌلٌه ما ونصب تنوٌنه: والثانً

 .تسعة وعاشر تسعة عاشر إلى وهكذا ثالثة ورابع ثالثة ورابع اثنٌن وثالث اثنٌن

 تسعا وعاشرة تسع عاشرة إلى وهكذا ثالثا ورابعة ثالث ورابعة اثنتٌن وثالثة اثنتٌن ثالثة التأنٌث فً وتقول

 .أربعة والثالثة ثالثة االثنٌن جاعل والمعنى

 ما جعل فوقه فما اثنٌن من المصوغ بفاعل ترد وإن أي فوق ما مثل األقل جعل ترد وإن بقوله المراد هو وهذا

 .فوقه فاحكم له بحكم جاعل من جواز اإلضافة إلى مفعوله وتنوٌنه ونصبهام مثل عددا أقل هو

 مركبا فجًء بتركٌبٌن ...وإن أردت مثل ثانً اثنٌن 

 إلى مركب بما تنوي ٌفً ...أو فاعال بحالتٌه أضؾ 

 ونحوه وقبل عشرٌن أذكرا ...وشاع االستؽنا بحادي عشرا 

 ٌعتمد واو قبل بحالتٌه...  العدد لفظ من الفاعل وبابه

 :وجهٌن على العدد اسم من فاعل ٌبنً أنه سبق قد

 .اثنٌن كثانً منه اشتق ما بعض به مرادا ٌكون أن: أحدهما

 .اثنٌن كثالث فوقه لما مساوٌا األقل جعل به ٌراد أن: والثانً

 ٌجوز منه اشتق ما بعض أنه وهو األول المعنى على للداللة المركب العدد من فاعل بناء أرٌد إذا أنه هنا وذكر

 :أوجه ثالثة فٌه



 وعشرة التذكٌر فً عشر وعجزهما التأنٌث فً وفاعلة التذكٌر فً فاعل أولهما صدر بتركٌبٌن تجًء أن: أحدها

 وثالث واثنتان إحدى التأنٌث وفً تسعة إلى بالتاء وثالثة واثنان أحد التذكٌر فً منهما الثانً وصدر التأنٌث فً

تاسعة  وثالثة عشرة ثالث عشرة إلى تسعة عشر تاسع إلى وهكذا عشر ثالثة عشر ثالث نحو تسع إلى تاء بال

 .عشرة تسع عشرة وتكون الكلمات األربع مبنٌة على الفتح

أن ٌقتصر على صدر المركب األول فٌعرب وٌضاؾ إلى المركب الثانً باقٌا الثانً على بناء جزئٌه  :الثانً

 .نحو هذا ثالث ثالثة عشر وهذه ثالثة ثالث عشرة

جزه نحو هذا ثالث عشر وثالثة عشرة وإلٌه أن ٌقتصر على المركب األول باقٌا على بناء صدره وع :الثالث

 .أشار بقوله وشاع االستؽنا بحادي عشرا ونحوه

وال ٌستعمل فاعل من العدد المركب للداللة على المعنى الثانً وهو أن ٌراد به جعل األقل مساوٌا لما فوقه فال 

 .كر األولٌقال رابع عشر ثالثة عشر وكذلك الجمٌع ولهذا لم ٌذكره المصنؾ واقتصر على ذ

 وحادي: مقلوب واحد وحادٌة: مقلوب واحدة جعلوا فاءهما بعد المهما وال ٌستعمل حادي إال مع

عشرة وٌستعمالن أٌضا مع عشرٌن وأخواتها نحو حادي وتسعون وحادٌة  عشر عشر وال تستعمل حادٌة إال مع

ٌستعمل قبل العقود وٌعطؾ علٌه  وتسعون وأشار بقوله وقبل عشرٌن البٌت إلى أن فاعال المصوغ من اسم العدد

 .العقود نحو حادي وعشرون وتاسع وعشرون إلى التسعٌن

وقوله بحالتٌه معناه أنه ٌستعمل قبل العقود بالحالتٌن اللتٌن سبقتا وهو أنه ٌقال فاعل فً التذكٌر وفاعلة فً 

 .التأنٌث


